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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
 večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
 absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
  večina oddanih glasov
***II Postopek soodločanja (druga obravnava)

 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom.  Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 
67/548/EGS z namenom prilagoditve Uredbi (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o 
registraciji, ocenjevanju, avtorizaciji in omejevanju kemikalij
(KOM(2003)0644 – C6-0531/2003 – 2003/0257(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2003)0644)1,

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0531/2003),

– ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varno hrano in mnenj Odbora 
za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov, 
Odbora za proračun, Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za zaposlovanje 
in socialne zadeve, Odbora za pravne zadeve, Odbora za pravice žensk in politiko enakih 
možnosti ter Odbora za mednarodno trgovino (A6-0000/2005),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
ČLEN 1, TOČKA 1

Člen 1, odstavek 1 (Direktiva 67/548/EGS)

(1) V odstavku 1 člena 1 se črtajo točke 
(a), (b) in (c);

V odstavku 1 člena 1 se črtajo točke (a), 
(b) in (c), besedilo točke (d) pa se 
nadomesti z naslednjim besedilom:
"(d) razvrščanje, pakiranje in 
označevanje človeku in okolju nevarnih 
snovi in izdelkov, ki vsebujejo takšne 
snovi, če so te snovi ali izdelki dani v 
promet v državah članicah."

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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Obrazložitev

Predlog spremembe razširi področje uporabe direktive na izdelke, ki vsebujejo nevarne snovi.

Predlog spremembe 2
ČLEN 1, TOČKA 6 

Člen 23 (Direktiva 67/548/EGS)

(b) V odstavku 2 člena 23 se doda 
naslednja točka (g):

"(g) registracijska številka, če je na voljo."

(6) Člen 23 se spremeni na naslednji 
način:

(a) odstavku 2 se doda naslednja točka 
(g):
"(g) registracijska številka, če je na voljo."

(b) doda se naslednji odstavek (5):
“5. V primeru izdelkov, ki vsebujejo snovi, 
odobrene v skladu s členom 57 Uredbe 
(ES) št. [REACH] Evropskega parlamenta 
in Sveta*, mora oznaka na izdelku 
vključevati opozorilni znak. Ta znak 
določi Komisija z ...** v skladu s 
postopkom iz člena 29, vključi pa se tudi 
na seznam v Prilogi II." 
* UL L ...
** Dve leti po začetku veljavnosti te 
direktive.

Obrazložitev

Predlog spremembe predstavlja zahtevo po ustreznem označevanju izdelkov, ki vsebujejo 
nevarne snovi, da bo s tem njihova uporaba za potrošnike varnejša.
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OBRAZLOŽITEV

Cilj predloga Komisije je spremeniti Direktivo 67/548/EGS o razvrščanju, pakiranju in 
označevanju nevarnih snovi ter jo prilagoditi novim določbam o kemikalijah, ki bodo sprejete 
v okviru Uredbe REACH. Predlog zanjo je Komisija predložila ločeno (KOM(2003) 644 -
C5-0530/2003 - 2003/0256(COD)), vzporedno s predlogom te direktive.

Uredba REACH za nove kemikalije določa enake obveznosti glede registracije, kot veljajo za 
že obstoječe. Zato je treba ukiniti podobne določbe iz Direktive 67/548/EGS pa tudi določbe o 
obveznosti obveščanja in uporabi testnih metod, ki jih bodo v prihodnosti urejale določbe 
Uredbe REACH. Ker predpisi o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi 
trenutno niso vključeni v sistem REACH, se bodo zadevni deli Direktive 67/548/EGS še 
naprej uporabljali.

Poročevalec je sklenil podati dva predloga sprememb k predlogu o spremembi Direktive 
67/548/EGS. Oba se nanašata na uvedbo posebnega znaka na oznakah izdelkov za tiste 
izdelke, ki vsebujejo kemične snovi, odobrene v skladu z Uredbo REACH.
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